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O 7º Congresso Nacional de Educação Física foi um êxito reconhecido por todos
aqueles que nele participaram, tendo contado com a presença da Sra. Ministra da
Educação e de cerca de 400 participantes onde se incluem 6 conferencistas, 15
especialistas que participaram em painéis de debate e 72 autores de comunicações livres
e posters. Esta elevada participação foi para nós uma demonstração inequívoca que
contamos com um grupo profissional muito activo e participativo.
Para este Congresso, foram estabelecidos os seguintes objectivos gerais: (1) avaliar e
clarificar a responsabilidade profissional da Educação Física, nas áreas da Educação, do
Exercício e Saúde e do Treino Desportivo; (2) promover o desenvolvimento
profissional, pela valorização de boas práticas profissionais; (3) reflectir a organização
da formação inicial e contínua, nas três áreas de intervenção profissional, considerando
o processo de Bolonha.
O Congresso organizou-se e desenvolveu-se em torno de quatro temas centrais: (a)
formação inicial e continua; (b) educação física e desporto escolar; (c) exercício físico e
saúde e (d) treino desportivo, conforme programa que se junta em anexo.
A estrutura central do Congresso configurou-se pela apresentação de conferências em
todos os temas (conferencistas nacionais e estrangeiros) e pela realização de debate em
painel nas temáticas de Educação Física e Desporto Escolar, Exercício e Saúde e Treino
Desportivo.
O formato destes debates em painel incluía a apresentação de duas experiências
concretas de intervenção prática, tidas como boas práticas, e os comentários de um
especialista e de um representante da tutela, em cada uma das áreas.
Para além da estrutura central, o formato do Congresso permitia a apresentação de
Comunicações Livres (orais e posters). Foram apresentadas 30 comunicações orais e
11 posters na área da Educação Física e Desporto Escolar, 7 comunicações orais e 10
posters na área do Exercício e Saúde e 7 comunicações orais e 7 posters na área do
treino Desportivo.
Esta forte participação dos profissionais de Educação Física, na apresentação de
comunicações livres, ilustra bem a importância que este tipo de eventos tem na partilha
e discussão de experiências concretas de intervenção no terreno, possibilitando a

divulgação e valorização de boas práticas profissionais, que era, aliás, um dos
principais objectivos deste Congresso. A concretização extremamente bem sucedida
deste objectivo é, para nós, um forte indicador do valor e brio profissional de muitos
profissionais de Educação Física.
As conclusões do Congresso assumiram a forma de Moções em cada uma das áreas
(Formação, Educação Física e Desporto Escolar; Exercício e Saúde e Treino
Desportivo). Estas Moções, discutidas e aprovadas pelos congressistas, procuram
enquadrar os principais problemas que afectam a qualidade da intervenção profissional
e definem as orientações que possibilitam, em nosso entender, encontrar soluções que
perspectivem inovação e desenvolvimento ao projecto da Educação Física, nas suas
diferentes dimensões. As Moções encontram-se em anexo.
Por último queremos salientar o nível da atenção que merecemos das entidades oficiais
e do governo que consideramos muito positivo. Na sessões de abertura e encerramento
do Congresso contámos com a presença e intervenção de Suas Excelências a Sra.
Ministra da Educação Professora Doutora Maria de Lurdes Rodrigues, o Sr. Presidente
do Instituto do Desporto de Portugal Professor Doutor Luís Sardinha, o Senhor
Vereador da Cultura da Câmara Municipal da Maia Dr. Manuel dos Santos e da Sra.
Presidente da CONFAP Dra. Maria José Viseu.
Também nos sentimos altamente prestigiados com a presença ao mais alto nível de
instituições europeias que representam a área da Educação Física e Desporto.
Estiveram presentes a Presidente e o Presidente Honorário da EUPEA (European
Physical Education Association) respectivamente a Professora Doutora Rose-Marie
Repond e o Professor Doutor Richard Fisher.
A SPEF e o CNAPEF são parceiros no processo de acompanhamento e avaliação do
Programa de generalização do Inglês nos 3º e 4º anos e de outras actividades de
enriquecimento curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico (AFD - Actividade Física e
Desportiva). Trata-se de um processo dinamizado pelo Ministério da Educação em que
estão envolvidos, para além deste, várias estruturas associativas (de outras áreas
disciplinares), entre as quais, a SPEF e o CNAPEF. Por se tratar de um trabalho
generalizado a muitas escolas do território nacional, estas estruturas contam com a
participação e envolvimento de muitos colegas das Associações Profissionais de
Educação Física espalhadas pelo país, sem as quais esta tarefa não seria possível.
Este processo desenvolveu-se na sequência de uma tomada de posição conjunta da
SPEF e do CNAPEF sobre a AFD no 1º Ciclo do Ensino Básico. Este documento
também segue em anexo.

A EUPEA (The European Physical Education Association) é a organização
europeia de associações de profissionais de Educação Física. Foi fundada em 1991
com o objectivo essencial de promover mais e melhor Educação Física em toda a
Europa contando, hoje, com 30 países membros.

No âmbito da EUPEA está a ser desenvolvido um estudo em que se pretende dar
voz aos profissionais de EF de toda a Europa no sentido de definir aquilo que
consideramos ser um jovem fisicamente educado.
Ao contrário do que tem acontecido em estudos anteriores, em que são os
académicos a definir as competências a promover nos nossos alunos, pretende-se
agora que sejam os Professores de Educação Física, em toda a Europa, a dizer o que
pensam sobre esta matéria. Esta iniciativa ajudará também a EUPEA a promover a
Educação Física como uma disciplina fundamental no currículo escolar.
Apostamos numa enorme participação dos Professores de Educação Física
Portugueses.
O questionário é preenchido on-line em www.fmh.utl.pt/eupea
Colabore! A opinião dos professores de EF portugueses é importante!!!
Depois de uma interrupção de dois anos os Jogos dos Professores estão de volta.
A 5ª edição, que se realizará em Peniche, de 17 a 20 de Fevereiro de 2007, terá o
mesmo conceito e "desenho" e será organizada pela mesma Equipa, embora assente na
Xistarca, empresa de organização de eventos desportivos, com larga tradição na área das
corridas de atletismo.
Embora diferente de Tróia, Peniche reúne excelentes condições para a realização de
mais uns memoráveis e animados Jogos dos Professores. Porquê? Porque o ambiente
desta iniciativa foi e será sempre o mesmo, feito com o vosso espírito, com a vossa
disponibilidade e boa disposição.
Da nossa parte terão, como sempre, o enorme prazer e satisfação em vos receber e
proporcionar momentos agradáveis e de sã camaradagem.
Encontra-se disponível na website do evento toda a informação necessária
(modalidades, programa, alojamentos, preços, inscrições, prazos mais favoráveis e todas
as novidades). www.xistarca.com
Entretanto, se pretenderem receber algumas informações, poderão solicitá-lo através de
e-mail (xistarca.eventos@sapo.pt ou jc.manacas@sapo.pt ).
Se estiver interessado, não se atrase na sua inscrição!!!
O Programa "Mexe-te", sedeado na Escola Básica 2,3 Dr. Manuel de Brito Camacho
em Aljustrel, teve a amabilidade, através do nosso colega e associado Prof. Mário
Samúdio (Coordenador do Programa), de nos fazer chegar um CD com a apresentação
deste programa bem como todo a planeamento das actividades nele contidas ao longo
do ano em curso. Trata-se de mais uma boa prática que se desenvolve em território
nacional e sobre a qual todos devemos reflectir.
Para mais informações consulte o site: http://www.eb23bcamacho.com.sapo.pt ou
remeta a sua correspondência para o e-mail do Projecto - mexetealjustrel@sapo.pt

Especial Eleições SPEF
Os corpos gerentes da SPEF estão em conclusão do seu mandato, pelo que se torna
necessário proceder a eleições para que seja escolhida a direcção que dirigirá a
Sociedade no biénio 2007 - 2009.
As eleições decorrerão no próximo dia 24 de Fevereiro de 2007 (Sábado) sendo que
a apresentação de listas de candidatura deverá ser efectuada até 30 dias antes do
acto eleitoral (24/01/2007).
Os estatutos SPEF permitem a participação no acto eleitoral a todos os sócios com
as suas quotas "em dia" (até ao ano de 2006). No caso de não ter a sua situação
regularizada relativamente ao pagamento de quotas, relembramos que tal é
imprescindível para poder ser sócio de pleno direito e, portanto, poder ser eleito e
eleger os membros dos Corpos Sociais da SPEF.
A Newsletter SPEF volta para o próximo mês. A Direcção da SPEF deseja-lhe um
Óptimo ano de 2007 para si e para todos os que lhe são próximos.
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